
GOED NIEUWS!

We mogen u weer 
ontvangen in onze salon

Lieve klant,

Woensdag 3 maart mogen we eindelijk weer aan de slag. 
We staan te popelen om u te mogen te ontvangen. 😊

Het is een bizarre tijd geweest: een super mooie zaak, fijne collega’s en je kunt niks. Het was vooral 
ook een emotionele periode omdat je niet weet wanneer je weer open kunt. Je ziet verdampen 

wat je met zoveel liefde en zorg hebt opgebouwd. Hoe fijn is het dan dat je hier in Nederland toch 
een tegemoetkoming van de lonen krijgt?! Wat wonen we toch in een fijn land!

En wat fantastisch dat zo veel lieve klanten tijdens de lockdown producten bestelden. Dat is 
hartverwarmend en heeft ons écht goed geholpen. Namens ons allemaal heel erg bedankt hiervoor! 
Voor iedere klant die ons gesteund heeft door middel van een bestelling, ligt een leuke attentie klaar. 

Deze krijgt u bij een eerst volgend bezoek voor een behandeling aangereikt. 

Komende periode verwachten we een enorme drukte met de behandelingen. 
We zijn begonnen met het bellen van klanten die een afspraak hadden staan en welke niet door 

kon gaan. Wel zo eerlijk. Had u zo’n afspraak? Dan hoeft u ons niet te bellen. Wij bellen u. 
Als we u overdag niet te pakken kunnen krijgen, dan proberen we het ‘s avonds nogmaals. 

Als we na 2 keer proberen u nog steeds niet hebben bereikt, kunt u zelf even bellen. 
We vragen u wel even geduld te hebben. We redden het niet om iedereen tegelijk te bereiken.

De klanten die geen afspraak hadden staan, kunnen ons vanaf maandag 1 maart weer telefonisch 
bereiken om een afspraak in te plannen. Houd er echter wel rekening mee dat we u niet direct 

volgende week kunnen behandelen.

In verband met de avondklok maken wij afspraken die duren tot uiterlijk 20.30 uur. 
Zodat u weer op tijd thuis bent.

We beseffen heel goed dat we er nog niet zijn. Daarom zullen we weer heel streng zijn met onze 
veiligheidsregels. We vragen u dringend om uw afspraak te annuleren als u zich niet lekker voelt. 

Hopelijk tot snel en vergeet niet uw mondkapje! 

Groetjes en een virtuele knuffel van ons allemaal: Loes Rothengatter, Diede van Dartel, 
Amanda Swiersema, Lauri Kuhlmann, Alicia Muller, Anne Haverkamp en Anouck Bozinis


